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NAVNLIGT NAVNE
Døbte i Hvalsø Kirke
11.01.2009 Bjørg Claudia Andreasen
11.01.2009 Caroline Bøgelund Simonsen
18.01.2009 Kirstine Marie Karkov
 Jørgensen
18.01.2009 Sarah Marie Holmegaard
 Hansen
01.02.2009 Tobias Kirkebæk Damm
08.02.2009 Anna Palama Nørbjerg
15.02.2009 Isabel Aya Horstmann Heurlin
15.02.2009 Lars Thorsager Madsen
01.03.2009 Freja Anna Lundgaard
 Willadsen
22.03.2009 Albert Lindholt Andersen
22.03.2009 Markus Liam Rabech

Døbte i Kirke Saaby
11.01.2009 Silas Nørregaard Johansen
01.02.2009 Markus Lykke Larsen
08.02.2009 Laura Ronia Hertzmann
 von Linstow
 Clara Andrea Due Larsen
 David Tobias Kendra van Dijk
 Ana-Isabell del Corral Belisario
08.03.2009 Kamma Viola Skovgaard
 von Wowern
15.03.2009 Christoffer Lykke Pauly 
 Thomsen
22.03.2009 Kitwa Kristina Jakobsen
22.03.2009 Lucca Vilia Davgaard
22.03.2009 Sebastian  Korsmoe
28.03.2009 Sebastian Peter Nilsson
12.04.2009 Julie Ibbo Wirges

Kirkeligt velsignede i Hvalsø Kirke
31.01.2009 Anja Bettina Kiviniemi Nielsen
 Jens Martin Søndergård Nielsen

Vielser Kirke Saaby Kirke
28.02.09 Søs Hasselbalch og Dann Gert 
 Nielsen
28.03.09 Tanja Mie Nilsson og Søren Joel
 Nilsson
Bisatte/begravede i Hvalsø Kirke
13.01.2009 Anna Marie Nilausen
16.01.2009 Hans Holmskov Rosendal
20.01.2009 Karla Sofi e Rossing Sørensen
28.01.2009 Else Petersen
05.02.2009 Edith Anna H Hansen
24.02.2009 Kirsten Marie Jepsen
06.03.2009 Ib Julius Petersen
10.03.2009 Steen Michael Brink-Frerup
14.03.2009 Kate Pedersen
24.03.2009 Gorre Athalie Kathrine Egede
01.04.2009 Jørgen C Pedersen
03.04.2009 Bent Ejvind Andersen
03.04.2009 Herman Christen Plank
 Jørgensen
07.04.2009 Ella Marie Sørensen

Bisatte / begravede i Kirke Saaby
12.01.2009 Anna Margrethe Mørris
13.02.2009 Bodil Nielsen
05.03.2009 Margrethe Rasmine Jensen
17.02.2009 Lissy Jytte Hansen
18.02.2009 Jan Harry Milling – Hansen
19.02.2009 Mogens Stenberg Johansen
14.03.2009 Aksel Johannes Rasmussen
17.03.2009 Norma Andersen
04.04.2009 Elna Rigmor Rasmussen
05.04.2009 Valborg Agnete Pedersen
09.04.2009 Ingelise Vejlebo Olsen
11.04.2009 Ryan Møller Domansky
1504.2009 Ingelise Vejlebo Olsen

Bisatte/begravede
i Kisserup Kirke
18.03.2009 Ebba Johanne Nielsen
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Kirkerne verden over er store seværdighe-
der. Det er vidunderligt at gå ind i en kirke 
og betragte den smukke kunst og arkitek-
tur.
 Men at nøjes med at se kirken uden for 
gudstjenestetid, er som at gå ind i en re-
staurant og nøjes med at læse menukortet. 
Kirkerne er bedst, hvis man deltager i en 
gudstjeneste. Prøv gudstjenesterne i udlan-
det, hvad enten det er en ortodoks, katolsk 
eller metodistisk kirke.
 Herhjemme er kirkerne ikke sommerluk-
ket. Det er gudstjeneste i de fl este af dem 
hver søndag. På www.kirku.dk kan man 
fi nde en oversigt over, hvornår der er guds-
tjeneste i det område, hvor man holder fe-
rie. Er man ikke ude at rejse, så se ind til 
vore gudstjenester i Hvalsø, Kirke Saaby, 
Særløse og Kisserup. Hvis man vil mere 
med livet end bare overleve.

BRUG KIRKERNE
i sommeren
Af Poul Joachim Stender

I ERHVERVSPRAKTIK
som præst!

I efteråret havde vi ved Hvalsø kirke glæden af at 
have Nicki Jensen i praktik som præst.
 Det er altid en fornøjelse og spændende at have 
unge mennesker i praktik som præst, fordi de med 
deres deltagelse og spørgsmål giver en anden vinkel 
på den virkelighed, som vi præster arbejder under.
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KAPELLET I HVALSØ
Moderniseret
Hvalsø Kirkes kapel har ikke 
ændret udseende i mange år; 
udvendigt er det et traditio-
nelt dansk kapel. Indvendigt 
er der over årene foretaget 
små tilpasninger til nye tider. 
Men samfundet har ændret 
sig meget. Familier, gode ven-
ner og bekendte bor i dag ofte 
spredt i landet og ikke så sjæl-
dent også i udlandet. Det er 
en af årsagerne til, at det alt 
for ofte har været nødvendigt 
at benytte udenbys kølefacili-
teter – som regel i Roskilde.

 Menighedsrådet har i læn-
gere tid arbejdet med at finde 
en løsning og vedtog derfor at 
modernisere kapellet indven-
digt. 
 Kapellet kan nu hurtigt 
køles ned; det har i denne 
forbindelse været nødvendigt 
at opbygge nye vægge og loft 
samt ændre belysningen. Me-
nighedsrådet har tilstræbt, at 
kapellet med den nye tekniske 
indretning fortsat skulle frem-
træde værdigt og stilfuldt.
 Menighedsrådet er glade 

for at moderniseringen nu er 
afsluttet og kapellet nu kan ta-
ges i brug igen. 
 Kig forbi: Kapellet er åbent 
en times tid før gudstjenesten 
søndag den 24. maj 2009 kl. 
09.30. 
 Projektleder og tidligere 
kirkeværge Peter Abildgaard, 
kirkeværge René Nilausen 
og menighedsrådets formand 
Erik Wulff vil være til stede
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DET POLSKE
kirkeorgie
Af Søren E. Jensen

”Lyv i din mund!” lød en po-
laks reaktion, da jeg fortalte 
ham, at en af mine præste-
venner havde haft en gudstje-
neste, som kun talte tre kirke-
gængere.
 Den slags betragter vi dan-
skere jo som helt naturligt, 
men i Polen er det utænkeligt. 
Under kommunismen deltog 
70 procent af befolkningen i 
søndagens højmesse, siden er 
kirkegangen blevet halveret, 
men det er stadig nok til, at 
man søndag efter søndag kan 
se folk i og sågar udenfor en 
hvilken som helst landsbykir-
ke og det lige fra tidlig morgen 
til sen eftermiddag.
 Polen har ry for at være ver-
dens allermest katolske land, 
og kirken er simpelthen en 
selvfølgelig medspiller i den 
polske dagligdag. Det ser man 
overalt: De polske kirkegårde 
er et orgie i blomster og ste-
arinlys, langs vejene støder 
man hele tiden på krucifi xer 
og Maria–statuer, ligesom det 
ikke er ualmindeligt at møde 
et pilgrimsoptog.
 Det er fascinerende, men 

for en dansker også lidt 
skræmmende, i hvert fald hvis 
man er enig med Anders Fogh 
Rasmussen i, at religionen ik-
ke skal fylde for meget i det of-
fentlige rum. På det punkt har 
Polen langt igen.
 Men hvis man nøjes med at 
betragte det som en turistop-
levelse, er det særdeles fasci-
nerende, sådan som Polen 
i det hele taget er det: Tænk 
sig, at der blot en dagsrejse 
fra Danmark fi ndes et enormt 
land, som på en gang er gen-
kendeligt og alligevel helt og 
aldeles eksotisk.
 Oplev det inden det er 
for sent, for udviklingen går 
stærkt i Polen, og år for år 
bliver landet mere mærkbart 
vestligt, og på mange måder 
ligner Polen allerede et hvilket 
som helst andet bøvet, euro-
pæisk land.
 På en undtagelse nær: Kir-
ken fylder særdeles meget i 
landskabet, og der vil givetvis 
gå adskillige generationer, før 
det også i Polen er naturligt, 
at en højmesse kun tæller tre 
kirkegængere.

Resultat for indsamling til Folke-
kirkens Nødhjælp for Hvalsø og 
Særløse sogne var: 23.932,- kr. 
Kirke Saaby-Kisserup indsamlede 
12.751,20 kr.
Tak til alle indsamlerne, især til 
Midtsjællands Efterskole. 
En særlig tak til Eva Hornstrup, 
som stod for indsamlingen.
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Børnedag i Kirke Saaby kirke
og præstegårdshave
Fredag den 29. maj kl. 9.30

• Sang og musik i kirken
• Tur op i tårnet
• Klovn og børnelege
• Børnemusik
• Sunde lækkerier og økologisk saft til børnene
• Kaffe og te til de voksne
• Små sommergaver til børnene

Alle børnehavebørn, dagplejebørn og hjemmegående børn ind-
bydes til den årlige børnedag i det fri. Masser af musik og sang. 
En festlig forårsdag uden hvepse. Alle er hjertelig velkommen! 

Grundlovsfest i Kirke Saaby
Fredag den 5. juni kl 13

Kirke Saaby bylaug og menighedsråd indbyder til fest for grund-
loven i præstegårdshaven og ved gadekæret. 
• Grundlovstale
• Gymnastikopvisning
• Dans

DET SKER i maj og juni

Præsten fra Nøddebo Præstegård
bytter gudstjeneste med præsten 
fra Kisserup
Søndag den 7. juni kl. 10.30 i Kisserup kirke

Hendes navn er Eva Holmegaard Larsen. Hun bor i Dan-
marks mest kendte præstegård Nøddebo Præstegård. Hun 
er en fremragende prædikant. Og den 7. juni er det hende, 
der har gudstjeneste i Kisserup kirke. Efter gudstjenesten 
er der som sædvanlig kaffe og kage i våbenhuset. 
Poul Joachim Stender prædiker samme dag i Nøddebo kir-
ke kl. 11. Men det er fortsat ham, der har gudstjenesten i 
Kirke Saaby kl. 9.

Voldborg Herreds
Kantori søger nye
medlemmer

Koret  er nystartet voksenkor 
på p.t 10 sangere, og vil gerne 
dobbelt så mange.
 Koret er veklingende, vi 
arbejder seriøst og har det 
samtidig vældigt hyggeligt. 
Repertoiret er salmer, klas-
sisk kirkemusik, moderne og 
gamle danske sange, samt 
gospel/spirituals.
 Koret mangler primært 
herrer og alter, men alle hen-
vendelser bliver taget i be-
tragtning. Det er planen, at 
koret bliver 4-stemmigt: so-
pran, alt, tenor og bas.

Vi øver onsdag aften kl. 19-
21 i Hvalsø Sognegård. Før-
ste gang d. 16. september.
Det er en fordel (men ingen 
betingelse), at du har sunget i 
kor før, eller har spillet et in-
strument.
 Koret medvirker  med fest-
lige og stemningsfulde ind-
slag ved gudstjenester ca. 4 
gange årligt

Er du interesseret?
Så ring til organist Linda Ba-
arsgaard på: 35 26 24 30



DET SKER i juni

Grill og gudstjeneste
Søndag d. 14. juni  kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Efter gudstjenesten mødes vi i præstegårdsha-
ven til et godt stykke kød, brød og et glas vin 
m.v.
Med dette arrangement vil vi byde velkommen 
til den danske sommer, også ved at synge nogle 
af vores dejlige sommersange, og i øvrigt ved at 
hygge os sammen.
Det er både Hvalsø og Særløse sogne der invite-
rer, og alle er selvfølgeligt velkomne.
Deltagerpris kr. 50,00 pr. person.
Tilmelding er nødvendig til Anne Spangsberg, 
tlf.nr.: 46 40 80 55 eller 
email: anne.spangsberg@paradis.dk
eller til Erling Svendsen tlf.nr.: 46408027
senest 8. juni

Vi glæder os til at se rigtig mange.
(Hvis det regner går vi indendørs)

Midsommergudstjeneste
i præstegårdshaven i Kirke Saaby
Søndag den 14. juni kl. 19.30

Vi rykker gudstjenesten ud i præstegårdshaven og blander sal-
mer og sommersange. Kulørte lys i træerne og masser af fakler. 
Efter gudstjeneste bydes der på mousserende vin og snacks. I 
tilfælde af dårligt vejr foregår gudstjenesten i kirken.
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Lørdag den 1. august afholdes i Galleri 
Sognegården fernisering på en ny udstil-
ling under titlen ’Nye Talenter’. Udstil-
lingen viser en række lokale kunstneres 
nyeste værker.

Galleri Sognegården har haft held med at vise 
udstillinger under titlen ’Nye talenter’ og fort-
sætter nu denne linje. De nye talenter er også 
denne gang spændende lokale kunstnere, der 
på udstillingen viser udvalgte arbejder. 
 Talentet er stort hos alle udstillerne. De har 

hver især deres egen kunstneriske udtryksform. 
Netop dette bidrager til at gøre udstil lingen bå-
de alsidig og spændende og give beskueren en 
god oplevelse.
 Der er derfor god grund til at besøge Galleri 
Sognegården og se et lille udsnit af, hvad der 
rører sig blandt lokale kunstnere. Ferniserin-
gen lørdag den 1. august fi nder sted mellem kl. 
10.00 og 13.00. 
 Udstillingen varer frem til lørdag den 26. 
september og er åben hver lørdag mellem kl. 
10.00 og 13.00.

DET SKER i august

Nye talenter på væggen

8

SYNG I KIRKEKOR!
BLIV KLOGERE, DYGTIGERE TIL SPROG, OG HA’ DET SJOVT.

Hvalsø kirkes børnekor er for alle børn fra 3. klasse og opefter, som er glade for at synge.
 Vi både synger og danser og bruger alle sanser!
 Det er GRATIS at synge i koret, til gengæld forventes der,
at man deltager i mindst 2 gudstjenester og møder til alle korprøver.
 Vi synger hver onsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård. 
 Første gang onsdag d. 26. august

Nærmere oplysninger og tilmelding:
organist Linda Baarsgaard, tlf.:  35 26 24 30



Udfl ugt til det hemmelighedsfulde
Sydsjælland og det undervurderede
Falster
Onsdag den 26. august kl. 7.30 til 20.00

Endnu engang arrangerer menighedsrådet i Kirke Saaby og 
Kisserup en sommerudfl ugt. Turen går til de smukke områder 
omkring Vordingborg og til Falster.  Poul Joachim Stender, der 
er guide på turen, er fra Vordingborg og vil fremvise områdets 
hemmelige seværdigheder. Men udfl ugten går også til Falster, 
hvor Stenders far var præst. En ø, hvis skønhed og mindesmær-
ker og historie er vildt undervurderet. 
 Pris for turen er 150 kr. Sommerudfl ugterne er meget efter-
tragtede og bussen bliver hurtigt fyldt op. Tilmelding så snart 
som muligt til Betty Hansen på tlf. 46492616 eller PJS@km.dk 
eller 46492117

DET SKER i august
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Sangere søges til velfungerende kor i Kirke Saaby og Kisserup
Torsdag den 27. august kl. 19.30

Der høres skønne toner i Kirke Såby og Kisserup kirker, og der er plads til fl ere velsyngende 
mænd og kvinder.
 Siden 1997 har Sawarabykoret sunget  i sognets kirker.
 Koret blev startet på initiativ fra menighedsrådet og sognepræst Poul Joachim Stender og ledes 
nu af organist Anders Danman. Vi er ca. 20 medlemmer af koret, men vi vil gerne være fl ere. 
Aldersspredningen er stor, fra 35 år og opefter. Det, vi har fælles, er glæden ved at synge. 
 Korets repertoire er bredt og spænder fra fl erstemmige korværker til salmer, men vi synger 
også en del lette og livfulde sange. 
 Organisten vælger repertoiret med omhu, så det virker inspirerende på både korets medlemmer 
og kirkegængerne.
 Koret byder både gamle og nye medlemmer velkommen i Den gamle Skole i Kirke Såby på den 
første koraften efter sommerferien, torsdag den 27. august.kl. 19.30
 Vi mødes hver torsdag kl. 19.30 - 21.30.
 Man er også velkommen til at kontakte korets formand. Thyra Johannesen thsj@mail.tele.dk.

Fælles høstgudstjeneste for Kirke Saaby og Kisserup kirker
Søndag den 30. august kl. 12

Høstgudstjenesten foregår på marken bag Kisserup kirke.
Der er ikke bare lagt op til en høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for årets høst. Der inviteres 
til gammeldags høst fest med grill, fadøl, spillemandsmusik og dans. Velkommen til denne fest 
for høsten, hvor det er vigtigt, at alle husker at medbringe penge. Vi samler nemlig ind til Folke-
kirkens nødhjælp. 
Trods fi nanskrise etc., så har vi danskere fortsat råd til at hjælpe de mange mennesker verden 
over, der ikke har kunnet høste på grund af naturkatastrofer eller krig. 
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Festgudstjeneste i det grønne 
– Ved Aunsø
Søndag d. 30. august kl. 14.00

Kom og nyd den smukke udsigt ved Aunsø med en friluftsguds-
tjeneste.
 En trompetist vil spille med ved salmerne og kirkernes kor 
”Voldborg Herred Kantori” deltager.
 Let traktement efter gudstjenesten.

Morgengudstjeneste med altergang
I Særløse kirke kommer der fl est mennesker til gudstjenester 
kl. 9.00. 
Det har vi taget konsekvensen af, og vil i en periode prøve at 
holde nogle fl ere gudstjenester på dette tidspunkt.
 Ved nogle af disse gudstjenester kl. 9.00 vil der også være 
altergang.

DET SKER i august og september
Konfi rmand-
indskrivning i 
Kirke Saaby
Søndag den 23. august 
kl. 10.30 i kirken og 
præstegårdshaven.

Vi begynder med en guds-
tjeneste i Kirke Saaby kirke. 
Herefter går vi over i præste-
gårdshaven, hvor der bliver 
orientering om den foreståen-
de konfi rmandundervisning 
samt konfi rmationerne. Med-
bring kopieret dåbsattest eller 
navneattest (hvis man endnu 
ikke er døbt). Undervisnin-
gen begynder ugen efter!

Konfi rmand-
indskrivning
Søndag d. 23. august 
kl. 10.30 i Hvalsø kirke

Vi begynder med en gudstje-
neste i Hvalsø kirke.
 Bagefter går vi ned i sogne-
gården, hvor konfi rmanderne 
bliver indskrevet.
 Der bliver en let introduk-
tion til undervisningsforløbet, 
samt mulighed for at stille 
spørgsmål.
Medbring meget gerne kopie-
ret dåbsattest eller navneat-
test (hvis man endnu ikke er 
døbt).
 De nye konfi rmander be-
gynder undervisningen den 
efterfølgende uge.
 Vi glæder os meget til at 
møde alle jer nye konfi rman-
der og forældre!

Fra sømand til diplomat 
– Lis M. Frederiksen
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård fredag d. 4. 
september kl. 14.00

Lis M. Frederiksen fortæller om et arbejdsliv, der har 
bragt hende vidt omkring.  Som stewardesse og skurekone 
på A.P. Møller tankskibe, som journalist på Berlingske 
Tidende og i Danmarks Radio på TV - Avisen, hvor hun 
blev studievært . Efter godt fem år som chef for TV-ny-
hedsafdelingen  dernæst  USA som diplomat og presse - og 
informationschef på  ambassaden i Washington.  Ved års-
skiftet 2008 stoppede hun efter fi re år som Hoffets første 
informationschef. For kort tid siden valgt som formand for 
menighedsrådet i Roskilde Domsogn.
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Poul Joachim Stender

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP

Anne B. Spangsberg

Sognepræst  Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø.
Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 
16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

Hjælpepræst Søren E. Jensen 
Tlf. nr.: 40 45 22 16 · E-mail:seje@km.dk
Fri om mandagen.

Præstesekretær Marianne Herss
Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl. 10-
14. Tlf. 4640 9665. E-mail: mher@km.dk

Organist Linda Baarsgaard
Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev. 
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk
Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501
E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10-12

Graver i Særløse Ole Hansen
Byvejen 5, Osted, 4000 Roskilde.
Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Sven Hansen, Kulladalsgaten 16a, 215 64 Malmö
Tlf. 0046 40 19 14 78 · Mobil 0046 708 63 62 54
Fridag om mandagen.

Formand for menighedsrådet i Hvalsø:
Erik Wulff, Jernbanevej 33, 
4330 Hvalsø Tlf. 4640 8023, mobiltlf. 4010 2986
E-mail: wulff@hvalsoe-kirke.dk

Formand for menighedsrådet i Særløse:
Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse, 
4330 Hvalsø. Tlf. 4649 7050

Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117, telefax 4649 2983
Træffes ikke mandag
E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.kirke-saaby.dk/kirkerne

Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230
E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk

Graver i Kirke Saaby Caroline Sejerø 
Ellegaard Jensen
Heibergs Have 20, 4060 Kirke Saaby
Tlf.: 27 51 20 55 
E-mail: caroline.ellegaard@post.tele.dk
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Gravermedhjælper 
Frederik Essebo Nielsen, tlf: 24 40 48 69

Graver i Kisserup
Merete Christina Bislov Hansen
Granhaven 57, 4060 Kirke Saaby, tlf. 2217 6268
E-mail: fi rebird70@elvis.dk

Korformand Kirke Saaby-Kisserup
Helle Laursen, Rørsangervænget 11,
4060 Kirke Saaby. Tlf. 4649 9590. 
E-mail: hellelaursen@hotmail.com

Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2, 
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
henry.petersen@privat.dk

Minikonfi rmand-underviser
Henriette B. W. Andersen
Email: hbwa@jubiiconnect.dk
tlf: 26 50 83 85

Kirkebil:
Ring efter Carstens Taxa, 
tlf. 4649 2700.

Søren E. Jensen
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Mandag d. 1. juni 11.00 11.00 11.00 11.00
2. pinsedag Fælles gudstj. Fælles gudstj. Fælles gudstj. Fælles gudstj.
 Hvalsø grusgrav Hvalsø grusgrav Hvalsø grusgrav Hvalsø grusgrav

Søndag d. 7. juni 10.30 9.00 9.00 10.30
Trinitatis AS AS PJS PJS
  Nadver  
    
Søndag d. 14. juni 10.30 9.00 19.30 -
1. s. e. trinitatis AS AS PJS 
 Gudstj. & grill  Midsommergudtj.

Søndag d. 21. juni 9.00 10.30 9.00 10.30
2. s. e. trinitatis AS AS PJS PJS

Søndag d. 28. juni 10.30 - 9.00 -
3. s. e. trinitatis SEJ  SEJ 

Søndag d. 5. juli - 9.00 - 10.30
4. s. e. trinitatis  PJS  PJS 

Søndag d. 12. juli 9.00 - 10.30 -
5. s. e. trinitatis PJS  PJS  
 
Søndag d. 19. juli 10.30 9.00 9.00 10.30
6. s. e. trinitatis SEJ SEJ PJS PJS 

Søndag d. 26. juli - 10.30 9.00 -
7. s. e. trinitatis  AS AS 

Søndag d. 2. august 10.30 - - 9.00
8. s. e. trinitatis AS   AS 

Søndag d. 9. august 10.30 9.00 10.30 -
9. s. e. trinitatis SEJ SEJ PJS

 14.00
 Døvegudstj.

Søndag d. 16. august 10.30 9.00 9.00 10.30
10. s. e. trinitatis AS AS PJS PJS
  Med nadver

Søndag d. 23. august 10.30 - 10.30 -
11. s. e. trinitatis SEJ & AS  PJS
 Konfi rmand-  Konfi rmand-
 indskrivning  indskrivning

Søndag d. 30. august - 10.30 9.00 10.30
12. s. e. trinitatis  AS PJS PJS
  Aunsø

Søndag d. 6. september 10.30 - 9.00 -
9. s. e. trinitatis SEJ  SEJ

Gudstjenester på Ældrecenter 
Tirsdag d. 9. juni: AS  PJS: Poul Joachim Stender
Tirsdag d. 14. juli: PJS  SEJ: Søren E. Jensen  
Tirsdag d. 11. august: SEJ  AS: Anne Spangsberg
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